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Brandmanna- Förbundet.
Utkommer en gång l mån.
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Norrköpings brandautomobiL

Fordonets chassis jämte fotbräden, skyddsskärmar, föraresits och belysningsarmatur .. är
levererad! af Aktiebolaget Scania-Vabis. Ofverbyggnaden i öfrigt samt monteringen af
brandredskapen är verkställd vid' Brandkårens
egna verkstäder.
Automobilredskapsvagnen är afsedd att

transportera 10 a 12 man samt upptager därjämte följande materiel:
l mekanisk stege om 22 meters höjd levererad och konstruerad vid Allmänna Brandredskapsaffären i Stockholm. Stegen är afbröstningsbar. I fast kolsyrespruta om 160
liters rymnd och ett arbetstryck af högst 6 kg.
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cylindrisk med dimension er diameter och slag2 st. bärbara kolsyresprutor om 40 liters
längd 135f15o mm. Smörjning automatisk. Tändrymd hvardera. Kolsyreapparaterna äro tillniilge n är magnetelektrisk och accumulatorverkade vid Henrikssons Sprutfabrik i Stocktändning.
Kraftöfverföringen sker medelst
holm.
kedjor och är växellådan försedd med 4 utvex650 meter slang å 6 st. slangrullar, 3
lingar för g{mg framåt och l för gång bakåt.
brandposthufvud, 3 brandpostnycklar, l frostBensinbehållarne äro två samt explosionsfria
kransnyckel , 8 strålrör, 2 hakstegar, 4 skarfsteoch kunna tillsammans inrymma 65 liter. Be&'ar, l sprängsegel, l korg med lifräddningsträffande körförmågan har automobilen på ett
lma, 2 lifräddningsgördlar, l rökskyddsappautmärkt sätt uppfyllt kontraktsbestämmelserna.
rat - med 30 meter luftslang - med mikrolv\ed en belastning af ofvanstående materiel
fon och luftpump, l lifräddningssäck, l par
samt 11 man och vid normalt väglag har augummihandskar, 1 bultsax för afklippning af
tomobilen visat sig kunna på högsta utvexlinelektriska starkströmsledninga r, l apparat för
lingen passera alla inkortslutning af spån•äom Norrköpings stad
gens elektriska kraftförekommande galuledning-, hvilken ap pastigningar därvid farrat är afseeld att anten i stigningar om
vänd as vid tillfällen
l på 12 uppgick till
då mekaniska steaar
öfver 30 km. pr lim.
måste resas å p~ts
Högs ta farten på jämn
där desamma kunna
g ata eller väg c:a 60
ko~nma i beröring med
km. pr timme.
En
sparvägens elektriska
tur mellan Norrköping
kraftledning. 4 elekto. Linköping, en sträcriska och andra lykka o m c:a 5 mil i dåtor, 2 pytsar, 2 större
lig t väglag och med
pikyxo r, 2 järnspett, 1
),
orvanstående belastlåda inneh ål lande fackriZ
ning, tillryggal i! des på
lor, slangbincll., slangl timma och 25 mihällare m. m. och l
nuter.
V ag nens fjälåda för diverse verkderanordnin gar äro uttyger m. m.
märkta, så att gä ngen
Den rörliaa beär mjuk äiv en å gator
lastningen mä"'uppgä
belagda med s. k. fälttill 3,000 kg.
Med
sten.
ofvan stäencl e utrustDe uppn ådda rening, men utan besultaten m ed denna
manning, vä ger hela
brandautom obi l och i
fordonet 5,444 kg.
betraktande af dess utAutomobilens toförande för öfrigt visar
tallängd är 6 meter,
tillfullo att bolaget sea~redd 2 meter. Hjulnia-Vabis äfven på
nngarna äro massiva
detta område kan uppmed dimensioner fram
820
taga striden med ut/t2o mm. samt bak
------ ______. ______ -"
ländska konkurenter.
nr.o/1oo mm.
Motorn,
om 50- -60 hkr, är 4-

Brandsäkerheten å teatrarne.
r >Deutschc Bauzeitung> för den 20 no\•ember
l D12 finn~ s en artikel om brandsäkerheten å tentrnrnc , .hvnri det göres gällande, ntt i de siikerhetsanordn!ngnr, som iiro tillkomna und er de sista årtiondena, iit· det ganska liten hänsyn tagen till teknikens utveckling. Eftet• Ringteaterns brand i Wien
lade man hufyudYikten på utgångnrue och reser\'belysningen, och efter Opera comique's brand i Pn-

ris införde ma n rikligen med resen·trnppor och reserv utgi\ngnr. Den stora tenterbranden i Chicago
skulle uteslutande kunna skylins pöt jiirnriclrms böjlighet, och nu efter Teater des Vesten's brnnd
sknll en instörtad rnbi tsviigg h n vnrit skulden
diirli ll. Vid de fl esta lentrar hnr man en si'tdnn
vägg, som nfskiljer scenen frim itskötdnreplats ernn,
emedan järnridim icke ha t· lmnn at göras stö rre, dels
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Henrikssons

prisbelönta

.~it!i~~-~~~~~)1....

Benzinmotor~,

försäljas genom

ALLMÄNNA BRANDREDSKAPSAFFÄREN
E. BERGSTRÖM & C:o.
Ttlcg ra madrcss : "Ideal".
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STOCKHOL/\1 K.
Rikstelefon 2258.

Svenska Brandsläckningsapparaterna
RAPID & PUMP-RAPID
försäljas genom

HUGO KNOCHENHAUER, Stockholm.
Ri kstelefon Ö. 320.

Tel egram adress: Knochenhau e r.
prisbel önta

HENRII{SSONS Handkraffsprutor
f6r sii JJ us ge nom

!il'tt. Jättn- Il .lledskapsbandlar.e
snmt l parti fr å n fnbrikcn .

A.-B. S. HENRIKSSONS Sprutfabrik,
och Mcknnlska Verkstad.

nf hiin syn ti ll dess stora vik t oc h dels ni' lim•intlens hri stn nde höjd, medan öppningen i murcu af
nrl<i tcktoui ska skiil ej har kunnat gö r a~ mycket
liigre. Dcnnn viigg blef för omkrin g :!0 tl t· sednn
uppfö rd nf r en gips, mest nf hänsyn till att si nkkalörar bet en iiro liiltare att n tförn i tl ennn mntct·in.
l Tyskl a nd fordrar man, att den uppföt·es som en
l 0- 12 cm. monict·viigg, emedan gipsen vid uppviirmnin g nfg if\-er kri s tnlh·nttn et och diirmed mi ster
si n fn sthet, hY nr emot en moni er viigg biittre mot står
tryck . Dcu in stör ta de viiggen i Te nt er des Vestcn's
Ynr icke af gi ps, men nf rab its, hvilket af hyggnntl snii mnd en botec lmas som • feuersicher> (brandsilk et'), men icke so m >feuerfe st., (brandfast) Yid
en teaterbrand knn emell ertid en rnbitsviigg utgöra
et t ti llriickligt skydd för miinniskor, i det man
hiir sknrpt rni1 s l<iljn mellnn den tid som i1tgin·
inn an r ök och koloxid utvecldns, so'\ ntt allt syret
förbruka s, oc h det blifver omöjligt att and as, och
den hl nga ti d, som behöfves itman teatem iit' fullstiindigt nedbriind. l d et förm fallet kan tiden
näppeligen r iiknns till mer iin eu minut , undet· det
att det senar e i r egel varar i tlern timmar. Kalkputsen pi1 r a bi ts\•iiggon skyddar alltid den inre g ipsen till nitgon t id mot d en utstr tl land e \'ii t·men, oc h
dessutom behöf\•es liingre tid till gipso ns förbriinning; man kund e ool<st't af t•uinern n se, att det an\'iindn matorielet i glödningen ej mist at sin styrka.
i\Ian k an diirföt· nntagn, att lufttrycket hnr

STOCKHOLM Sö.

.J

Rikstelef.

6053 .

varit mycket starkt, och explosion saktigt nrkat pii
viiggens yta , hY nrom också iit 9killi ga omstiindigheter tala. S:'tledes blef\'o fönstre n p:'t linvind en spriiugda
med såda n kraft, att mnn seda n fnnn dem 40 mt r
fr ån eld st ii ll et. Luftr~-cke t har antagligen \'arir
240 k g. J m . ~ Så ,·nr fa llet vid et t brn ndför sök,
som an siiilides med en modellten t er i Wi en 190ö :
vid detta t illfä ll e har trycket pit den J 2,5 X !l mtr
stora ri cl:. n n f korrugera d plåt Ya rit 27,000 leg.
l1iiknnr mnn nu efter luftens uh·iclgnin g ,·id en
temperaturstegring p ii. S 19 gr ., sot11 där med all
säkerh et vnrit, ~i1 kommer man till en utyiugning
af \·olymen till fyradubhelt, i det nlt de ,·id förbränningen utncklade glismiingd ernn i detta fn ll
tillkomma .
Kompres9ionen börj ar för st uppe öt\·er de brinnande dekorationerna, då det uppsta r ett tryck emot
tak och \'iiggar. Detta tryck Yiixor1 tills det uppn[ltt snmma Yikt som förbriiningsluftarterna i sin
högsta stegring, lwilket dock öfY ervinnes i det att
stegringen på grund nf den aflngande syremiingden
förminskas, sit att eldflammorna och iörbriinningsluftarterna drifves t illbnkn och fördelar sig j iimt
öfver h ela scenen. I fall nu jiirnridft u och muren
öf,·er den sammn ej kunnn motst il det ta tryck, stl
banar denna blandning af luft och gnsnrter genom
den uppkomna öppningP-n si g viig till i•skåilarepl at serna , ciiit· den utbreder sig, t ill s olikhet en i lu fttryck et iir utjiimnnd . Faran föt· t'tskiularne ii r dil

28

SVENSK BRANDKÅRS-TIDNINO.

så mycket större, just deuun tidpunkt, pi• grund
ur brist på sp-e, ll\"ilke t iir ombildndt till koloxid,
och denu n nu m•. god liigli ghct ntt förbriiunns till
kol sym, som si• igen till största delen r educe ra s
till koloxid.
Pi1 grund nf den bri stande förbriinnin gen ut..
vecklas det stom miingd cr uf rök, mos t bcstl•end e
af tjiil·iu•gn o ~ h kolstoft. Vid h·o,1ui s-Ten tern s bmud
i. Chicngo 1903 kund e mnn riktigt inkttngn Ycrkmngarn c af den lwmprimernde röken och koloxiden
och det ohygg li gt hast iga iutriingnndet pil ,-.ski•d arcpl ntsen, i det man pi• de fö•·s tn biinknrn e :"1 pm·kct t
fann en miiugd uöda, so m \"01"0 kl"iifda s:i hastigt,
at t de inte ens f:itt tid att resa sig upp f•·i•n sinn
pla ts er. Vid denna brand bl ef den sa mmanpres sade luft en genom en smal sp•·iuga pr essad in p[,
åskr•dnreplatsen , hero ende pi• att j ii rnrid:in ick e
kunde g:i helt ned. Här hehöfde luft en icke sjiilf
bana sig no1gon Yiig; men om den behöf,·e •· det,
och muren öf\·er rid!u1 iir det s\·agaste stiill ct, s:i
blit\·er denna sp riingd, ell er g!u· den ut öf\•e r j iirnrid im. Tidigare fordmd e mnn, at t det ta murstycke
skull e kun na t[, )a ett tryck af 90 kg. p•· k·\·m. ,
men seda n iu· 1D09 ställes det större ford riugnr
pil det, meJan jiirnri d:in en dast behöf,·e•· kun un t:'tla
ett tryck af -±5 kg ., pr hm . Simli e dessa kon·
struktioner emellertid kunna upptaga ett tryck af
240 k ~ . pr hm ., kan man icke anYiindn korru gernd
pl o1t hll j ii rurid<ln , diir emot kund e man liilt förstiirkn muren genom ntt på dess baksida anb ringa
en bekliidnnd ar korrugerad pl ilt.
Vill man på så siit t förhiittra förh :illandenn
för publiken, s:'1 blifver det p:l samma g1mg sämre
för sce np ersonal en, hvilk cn ofta p:'• dålig t besökta
tenteraftnar kan \'rtrn talrikare iin publik en. Hiir
kan det enda st bli tal om ntt r iiddn sig genom
flykt, som mi1ste ske under lopp et af mindre än
en minut, då luften hiir hastirrare blify er syrefntti"
än p:., åskådareplatse n, och de giftiga gnserna stX
under hög re tryck . Vid Ringteatel'!l s b•·nnd sknll,
som det frnmg<•r nf p•·ocessnkternn, den högsta tem~eratur och kompressio n allnrednn ha vnrit uppnådd
mom loppet af 30 sek. och vid försöket med modellteatern blef den nllnrednn uppnådd inom 20 sek.
Denna tenter vnr emellertid gnnskn liten, i det scenen endast hnd e en volym nf 163 kbm., medan
denna volym vid Teater des Vesten' s var 11 000
kbm., och detta förhållande mi• nnturligt\•is 'icke
förbises ; men det beriittns dock ocksit ft·im andrn
tenterhr~nder, ntt kulissemu nästnn ögonbli ckligen
kommo 1 brnnd.
. När detta iir fallet, ntt den störstn faran föt·st
inträder efter en hel minuts förlopp, mil de nu nuDet iir
vända säkerhetsåtgärderna förhiittrns,
heller icke tillriickligt, ntt järnridån kan fillins ned
med en hastighet af 0,25 mti· i sek., och silkert kan man vänta, ntt brandmannen pil grund
af en ögonblickiig häpnad icke öppnar rökluckorna hastigt nog.
När det icke läng1·e blifver

draget i tl•gct till dem, bot·d o de öppnn sig af sig
sjii lfvn, och icke, so m nu oftn iii' fallet, fordrna ntt
l ilget vecld ns om elö •·ull e, i hvilltct full mnn ocksil
iir utsatt fö•·, ntt. t. i,~ot hriinncs ulnf, si• nit luckan stiinges nf sin egen vikt. Vit!m·o ii1· det leJokt
ntt inriittn lnckornn, si• aLt do öppnas utåt, emedan
d e d:. iippnns nr den utilt gi~ende luftströmmen .
Det iir rölduckornn, so m allt hiingcr pt1; iiro de stora
nog och l11ln öppna sig nf lufttrycket, sii. ntt de
gifti ga gase l'lln kunnn drngn bort, då iir fnrnn för
miinni skolif förbi . Förr fordrnd e man ntt öppningslYiirsni ttet skull e Yara 5°/o nf scenens golfytn, nu
ford rar mnn l ~ 0/o ; mt•n det iir h eller ick e nog.
llur stort tviirs nittet slcnll vnr n, knn mnn iinnu icke
bestiimclt siign , då fUrsöken med mod elltentern i Wien
icke iir tillriicklig i dennn punkt. Tenter des Vesten' s had e en golfyta pi• 390 kvm. och volymen il
scenen \"ar 11,000 kvm., hvilk et ville gifvn omkring
50

~ ~ ~~ = 206 kvm . ell er 53 °fo. Här ii1· det riiknnt med, ntt r ök luckorna so m föreskrifv et iir, öppnas vid ett 111fttryck pi• 35 kg . pr kvm. d . v. s.
ntm. öfve rtryck ell c•· mycket svag brand och
2
dettn tryck m\s my cket hastigt efte•· brandeus börj an, och ntt det l•tgilr 30 se kunder t ill s d en hög. sta temperatursteg ringen iir uppni1dd . Afv en iir det
antnget, att stegringen iir stark, och a t.t luftsammnntl"yckningen viix er så hastigt , ntt luften rusar
ut med en hastighet af 4 mll· i sel<nnd en. Vidare
bör mnn riiknn med 3/ 4 ni' sce nens vol y m, emedan
dekoration erna, med nndnn tng nf de p<t go!f,•ct stående, endast hii nga i öfversta delen. Dc senare
komma emellertid icke mycket i betrnk lnntl e i den
kritiska tid en af 30 sele., emedan de t riilister,
som brukas till för stärknin g af dem, brinna långsamt. Slutligen hiirskar det unel ertry ck nere pti
scene n, och de u fri sk n luft en, so m cliil'\'id suges
in, tillåter icke en UPJWiirmning af lu fte n till
omkring 1f.1 af sce nens höjd. Hvad luften s utvidgning beträffar, sil iir den ant age n till det fyrdubbla,
så att där sknll kunnn bortföra s 3 gimger den tillstiid es\•arnnde volymen .
Förbränningsluftarternas
volymutvidgning knn man se bo rt ifriin emedan
d en i begynnelse n iir mycket rin gn. Kan ske iir
dettn beräkningssätt ni•got för gynnsamt, och mnn
kunde använda heln nrenlen mell a n takspnrrnrne
till luckor och tillikn iifven nedanför linvinden anbringa ett stort nntal öppningar med fönster, ln·illms glas liitt liit sig tryelens ut, sf1 ntt den snmlntle arenlen af IL1ckor och öppningar bl ef större iin
sj iilfvn scengolf,•ets areal. Detta förslag lcnn se
gunska öfverviilclignnde ut, men det iir icke öfverdrifvet, och mnn kan mycket godt viit·jn sig emot,
att luckorna äro utsatta för att bli otiitn, ntt de
frysn fnst, eller att de öppnns af hvirfvelvindar, och
maskineriet på scenvinden lcnn godt anbringas så,
att två tredjedelar nf nrenlen lcnn nnviinda s till
rökens pnssnge.
Om detta försing blef nntnget och utfört, si1

fr,
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almlic on acenbrnnd vnm utnn fnrn i det att både
i1 seenon och iialu\dnt·oplntson upp~todc ett undertryck, och nödig rniingd nf ayrc hlefve tillfört elden,
och dennn simlic di1 förhriim111 nllt, iifven röken med
~ess tjiiningor, till kolayrn. Sconon komme då ntt bild n
hksom on stor a korsten, och man behöfde icke
nnviindn asbest, till dekorationer, hvilket iir både
dyrt . och besvi.irligt ntt mål n pt"L. Ju liittnro dekoratiOnema lmnna ju silkrare kunde mnn vara på
att luckorna hnstigt öppnade aig nf sig sjiilfva.

Mariestads brandkår.
Mariestads brandkär som är fullständigt
kasernerad, bestär af 1 br~ndchef 1 vice bran·dchef och 9 man, däraf 2 brandförmän samt
2 extra brandkarlar.
Bra~dstationen, som utgöres af 4 byggn~.der pa samma tomt, inrymmer familjebostader ._med 4 rum och kök samt expeditionsrum for brandchefen jämte 1 rum och kök
för hvar och en af manskapet samt vakt- och
branct.tel"egrafrum, redskapshall, verkstadslokaler, forradshus och stall för 2 hästar.
l samt liga lokaler har införts förutom elektriska . ringledni1~gar såväl vatten som gas och
~!ektr.Isk b.elysi~.mg. Slangtorkningstorn finnes
pm val, hv1lk~.t ar sammanbyggd! med redskapsh~llen. och !orse~t med eldinrättning för uppvarm nmg vmterlld.

Kontanta löner.
Brandchefens lön kr. 1,000: - pr år. Man~kap med ständig tjänstgöring, pr man och
ar kr. 1,020: -. Manskap med med mindre
tjänstgöring, dock med ständig disponiblitet
pr man och år kr. 600: -.
'
Förutom ofvansagde fria bostäder och
kontanta löner, åtnjuta manskapet fri brandutrustning samt fria uniformspersedlar för såväl
vinter som sommar samt fri läkarevård äfven
'
för familjen, därest karlen är gift.
Reservkåren utgöres af 6 afdelningschefer
och 36 man. Dessa åtnjuta incren lön men
äro uniformerade på stadens bek~stnad ~ch ha
50 öre pr man och timme för tjänstgöring vid
eldsvådor eller öfningar.
Kasernerade kårens brandredskap består i
hufvudsak af 1 mate rialvagn, fullt utrustad, 1
mekanisk stege, likaledes försedd med slangrullar m. m. samt l ängspruta n:r 5 med två
vattenutlopp, jämte dithörande slangkärra.
För reservkåren finnes en raketspruta samt
4 slangkärror med elen utrustning, som erfordras för användning vid vattenledning.

Järnbetong.
Från en eldsvåda i Hamburg.
Den 30 maj 1!l 11 utbröt eld på Bnnhofaplatz
i Hamburg, i en jiirnbctongbyggnad, som var unilrr uppföronde och vor fiirdig, med unilantag nf
taket, som man höll pA med.
Elilen började i ett verkstadsskjul, hvilket som
vanligt var uppförilt af briiiler \' id sidan af byggnnilsstiillningarnc, till en höjd af omkring 2 it 3
mtr öf,•cr gatan. Då triivirket vnr ovanligt torrt
hncle lågorna reclnn då det forsta sl:ickningståget
efter 2 i1 3 minuter kom till plntsen, spriclt sig
öl\•er heln skjul et. Di1 stnrk blåst var råilande,
trilogile lågorna snart in genom fön steröppningnrne 1
ilär de f~nno riklig _näring i den storn mängd nf
byggnailsVlrke, som dar var uppstapplndt, runilt omkring. Härifrån, såväl som från sk julet spred sig
elden snart till ile utviincliga stiillningarue.
Hettan blef nu siL stor, att niirrrn hus som
higo midt for eldstället på andra sicl;n nf d~n 15
meter breila gatan, voro starkt hotade. Brandkåren arbetade med 4 släckningshig, och sliickte elden
med 21 slangledningar.
Släckningsarbetet beilrefs till en början endnst
utifrim, di1 man fruk tade för, ntt de ännu ganska
nyn vinilnr, trappor och pelare skulle störtn snmmnn . :"lien fns tiin ilet mesta of triistiillningnrno
brunnit ned och fallit snmmnn, blef\·o dock alla
jiirnbetongkonstruktioner stående.
Likniedes föll
enilnst en ringa del af betongmassan ned vid sprutningen.
En sakkunnig undersökning, som företogs
ntigrn da gar efter branden, konstaterad e, ntt konstruktionerna fullkomligt hade belui llit sin form och
voro utan remnor; en dn st någrn bjiilkar, som !ågo
längs med ele,·ntorsöppningen, visad e n:lgrn ,·idt
gnpnnde remnor.
1-h-nd det öf,·erstn loft et beträffar, s:i vnr betongens fn st het o\·nnligt god, helst när man betänker, ntt den enilnst nu· från 3 till G ilngnr gnm mnl. Fönnediigen hnr hiirdningen blif,·it utomordentligt pitskyudad af hettan i förbindel se med
vnttnet, goll'vens underlng såg mindre godt ut.
Snmtlign rörceller voro briindn och mell dem största
delen nf do triirnmnr öf\•er Jn•iJkn dc YOI'O spiindn.

lonsereös fabrikers
======lik t iebolag======
GÖTEBORG
rekommenderar sina tillverkningar af sprutslangar af prima kYalitet.
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Niistnn i nlln vamngnrno vnr betongen bortsprängd
fr il n ribboruns liingdnrmering, så ntt jiirninliiggningen
u.g obetlickt pi• enstnkn Mh-iickor. På de för elden
siirskildt utsnttn ribbot·nn ,·nr betongen skör och
häftade för det mestn dåligt fnst vid jiirnet.
De bredn stödbjiilknrnn hnde sti1tt sig riit~
bra, det vnr siillsynt nit järnet vnr blottndt och l
regel hiiftnde betongen fast, Det iir diirför si• godt
som afgjordt, ntt otillriickligt hiirdnd betong i svngn
ribbor icke kan slit emot en i flern timmnr vnr:mde eld.
Pelnrne i den öf\·erstn v[mingen hade vnrit
starkt ut snttn för elden. Betongen hnde blif,·it
skör och föll liitt af. I de nedre v[mingnrue syntes verkningarne nf hettnn ej så mycket , man kunde
hiir kanske sl:'1 af ett 5-7 cm. tjockt sknl mednn
själfva kärnan öfvcrnllt \"isade si g oberörd .
J iirnb etongkonstruktionen blef sednn nedbruten
och på nytt uppförd i den öfverstn v[•ningen; i dc
undre vimingaruc begärde byggnadsniimnden endast
förnyelse af enskilda delar, sednn mnn genom profbelastning hnde konstnternt, att de yttre konstruktionsdelnrne, som voro utan yttre skador, hnde tillräcklig fnsth et.

" Feuerpolizei".

Gfrån Troll~äHan.
Trollhättans brandkår (s. k. halfiast) består af 1 brandchef, 1 förste och 1 andre vice
brandchef samt 18 man. Manskapet, som är
anställd! medelst kontrakt, åtnjuter i lön 50
kr. om året samt 50 öre för hvarje tjänstgöringstimma. Kommunen bekostar fri olycksfallsförsäkring å 1,000 kronor om året och
gällande frän 4:de dagen såväl för olycksfall
i som utom brandkårens tjänst. Under förra
året begärdes hos brandstyrelsen en lön af 75
kr. om året, fri uniform och 50 öre i timman
för all tjänstgöring, hvilket afprutades till ofvannämnda summa. Manskapets utrustningspersedlar består af rock, hjälm, lifbälte med karbinhake, bila och linrulle.
Den brandredskap, hvaröfver brandkåren
förfogar, består af 1 Ludwigsbergs ängspruta
n:r 5, 1 mek. stege samt redskapsvagn med
slangrullar, hak- och skarfstegar, språngsegel o.
s. v. Under år 1g12 alarmerades brandkåren,
för eldsvåda eller eldsvådetillbud g ggr, för
soteld 1 gång, genom kontakt å ledningen 5
ggr samt för öfning g ggr. Den af brandkåren tillryggalagda väglängden utgör c:a 8 km.
och utlagda slanglängden tillsammans omkring
g3o meter.

Ett litet bidrag till kapitlet:
"Brandväsendet p~ landsbyggden"
Till belysnndc nf hur det i en del nf vilrn
mern ft·nmstitende lnndssnmhiillen iir bestiillclt med
brnnclviisondets skötsel, hnr en nf vårn meddelare
tillstiillt oss ett pnr tidningsurklipp, hvnrs innehåll
tala föt· sig sjiilfvn. Vi viljn diirför hiir ittergifvn
dem onfkortnde i den förhoppningen, ntt vederbörande mi•lte fil upp ögonen och kommn till insikt
om, ntt det pt• litngt niir inte iir brn, som det iir,
Tidningsurklippen lydn :
>Herr Hednktör!
"\nhålles benäget om plnts i Eder tidning för
nednnsti•ende.

Orsa brandkår.
Orsn hnr nu sednn i december 1912 hugnatri
med en hrnndkår, uttngen blnnd muuicipnlsnmhiillets innevånare.
Diirmed är nllt godt och viii.
Upprop hnr också hållits, och en öfning försiggått.
Om vi genom dennn öfning lärt oss att hnndskns
med brandsprutor, slangnr och brandsegel etc.,
liimnnr jng därhän. Dock betvillar jng dettn. i.\Ien
hoppas att aldrig dumheteron från eldsvå dnn vid
Storåbro för något år sednn måtte upprepas.
För ntt emellertid upphjälpa det ingnlnndn
liittn arbetet vid en eventuell eldsvåda, skulle jng
vilj a begiira en del upplysningar af ved erbörnnde,
Men dessn upplysningar anser jag ovillkorli gen böra
ge 1;om annons ell er nnnn t tillkii_nnngif\'~nd e komma.
till nllmiinhetens kiinnedom. Darfor fragar Jag:
Om jag upptiicker att eld utbrutit nattetid,
hvnrt bör jag geunst Yändn mig? Skall jag springn
direkt till brandch efen eller skn\1 jng ldiimtn?
Bör jng görn det sennre, hnr jag ej en aning om,
hut• jag sknll förfnrn. Finnes klämtlina utnnför
tornet eller bör j ng slmfl'n nyckel? Och ho s h vem?
Kyrkoi1erden, komministem , jn, det finnas de, som
viljn pitstt1, att liiusmnn böt· underrättas . Hur bör
jag kliimtn?
Helt naturligt finns det olika nntnl
sing för olika delnr af snmhiillet, ;"\len diirnf vet
ja" intet. Så till sist: hvnrt skola vi brandsoldr:ter vända oss vid en eventuell eldsvåda'? Till
brnndstiillet eller hrnndstntionen?
Tncksnm för S\'nr på ofvnnstitende iir
cEn h•·nndsoldnh ,

Eldsvåda i Morastrand.
I lördngs morse vid i.nlf 4-tiden ljödo nödrop från brnndvnkten i i.\Iornstrnnd, och med bud
om ntt den röda hnnen vnr lös viickte dofva kliimtalag do solvande i köpingen och socknens niirmnste
byar. Då gardinerna rullades upp lyste himlen
gulröd, och det flnnnnnnde eldskenet sl(vallrnde om
en ny köpingsbrnnd. :.rycket riktigt: vid pulsådern

SVENSK BRANDKÅRS-TIDNINO.
J{y•·kogntnua midt ){Lg dou aprnlcande cldhiirdeu.
Nnltvnktcu hudc kl. 3,1 o frun gatan obeorvernt ett
plötsligt ljusl<cu öfvo1· poatgårdeu, Hnn trodde , att
dot hiil'leddn sig fr{LII Lisa~lby, men gick likvill
öfvo•· gårdou för ntt so efter hvnd dot var. Dakom postgurdona uthusiiingn funu han a1\ ladan i
~Iårscnskn. gården fulllmmligt öfvcrtiind . Genast
viickte hnn den i samma gård boende hrnndchefen,
som i sin ordning rusade upp till klockstapeln för
att kl iimtn, vidare de i ornedelhar närhet nf eldhärelen boende, nf hvilka en fnmilj med en sjukling med knapp nöd hnnn riidda sig. SintJigen
sprnng hnn efter gntnn för ntt med sinn rop viickn
de sofvnnde köpingsborna. Dettn gick emellertid
ej så lätt. En god s tund förflöt innnn folk kom
till viii delvis beroende piL att b1·nndchefen
milste lämna klämtningen utnn att fiL någon ersiittnre - och iinnu längre innnn ungsprutan och
uppfordringsve•·ket kommo i ordning. Umler tiden
hnnn elden lullständigt öfvertiindn silviii l\'Iårscnskn
gårdens som postgiu·dens uthusliiugor med i den
sonare inrymda tnpetsernreverlcstnd och bostndsliigonhete•·. Sliickningsmnnsknpet föreföll pil flera
Mil villr•ldigt, på en del motvilligt. P å en del poster
stii llcle kvinnorna miinnen i skuggan, Ett briin dt
svin m(Lste nedslaktns . Telefon- och kraftledningar
rnmpouorndes. De sennre kunde emell ertid repnrero s unrl er ringens lopp, hvnremot bortåt 50 rikstelefoua ho nenter, d. v. s. hnlfva nntnlet i i\Iorn,
-- hl. a. cleunn t idnin gs kontor - få viintn inpå
denn n 1·eckn för ntt •ltervinnn förbind~ls e n med
yttcrv iirlcle n.
! lur elden uppkommit ii•· en fullständig gi1tn.
Fl era otns tiimligher tyda på morclbrnncl, men mnn
r.-... hop pas, att hlifvnnde unclersökniugnr skoln bringn
Idarlt d ltiimtinnnn.
G tu! er tiden h nr nllmiinlteten tillfäll e ntt öfvcrviiga t1·iinn o spörsmtd, som genom den skedda
olyckan aktunlis erats. Det ena iir, huruvida det
ej vo r e fö•·mimligt ntt snm hiillet. sknll'ade sig en
clithrnndk iu· i stiillct för elen nnvnrnnde. Det anclrn, hnru vidn det ej vore skiil nlt påskynda utr ednin gen nf vnttenfriLgnn fö1· att någon gång
kom11111 till ett r esultat.
Till rågn pi\ eliindet
striijkn<le llllgsprutnn en god stund. Posthus et utrymd es delvis, men iinnu stnrknre hotnde voro
poli skontorot och i nll synnerhet Detelknpollet, hvnrs
nntiiudning siwli c hn gjort en mycket s tor eldskad t\
oundviklig. Att det nu lycknd es ntt fl'lun emot Gtiden begriinsn elden till de nämnda uthuslii ngornn
milsta hufvndsnldignst skrifvas pil vindstillans konto
Slmdnn bl ef likviii betydlig. Posthusets uthusliingn.
som iiges nl' byggmiistnre Romson och r ektor nomson, var försilkrad i Dalnmes nyn hrnndstod sbolng
fö•· 8,000 kr. och do Mtu·senska uthusbyggnnd erno,
som äges n f bryggnro J. E. Andersson, i Koppnrbergs liins brnndstod sbo lng för omkring 8,000 h .
Tnp etscrnre V. Sewerin, som lick större delen nf
sitt Inge•· förstördt, innehar förs ilkring i Xordisk
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brnndWrsiikring för 3,000 kr.
En familj Biman
fick så godt som allt lösöre förd iirfvndt ; den hade
dor.k försiikrndt, om iin liigt. För åkdonshandlore
C. Bergström brunno oförsäkrade iikdon för drygt
l ,000 kr. och för bryggnre Andersson en klöfvernötnro med motor till minst 1,000 kr. viirde.
Flera familjer drabbades af smiirre eldskador, bvnrjiimte t. ta k i Il i g t utburet lösöre skadades •.

Yrkesmord brän nare.
I X ewyork bar för en tid sedan börjat en process
mot en hel mängd brnndstiftnre. Det storn antal
eldsviLdor, som otvifvelaktigt nnlngts, bnfvn föranledt myndigbeteron att forska efter anstiftarna, och
det bar lyckBts dem att slutligen arrestern åtskilliga
nf dessa. Den viktigaste bland bandets ledare är
lsidor eller lzzy Klein, hvnrs personligbet omgifves
nf dunkel , så att man egentligen ingenting vet om
honom och hnns förhUllnnden . Han erkiinde emellertid , att han under de senasta åren nolngt i medeltal 25 eldsvådor i månnden och blifvit viii bebetald därför. Hein antalet eldsl'!ldor, som nnlngts
på hans befallning af bans biträden, knn hnn icke
ange. Han hade en full st-ändig tariff, som rättade
sig efter förs iikringssnmmnu , och den med eldens
nnliigganrle förhuudun risken.
Klein påstod 'l'idnre, ntt hnn allt sedan bnn
\'fil'
hnrn fun nit nöje i elclsnidor och börjat
sin ve1·ksnmhet siLsom morclhriinnnre för att få se
de flnddrnncl e flarnmoron och brandkå r en i arb ete.
En försäkring sagent hade uppmnnnt honom ntt yr·
l< esmässigt iigun sig iit morclb•·nndsnnliiggningar.
Dylika ngente1· ha f\•a f. ö. spelnt den viktigast e
rollen; de öfi'Crtnlnde butiksiignre och nnnnt småfolk
att försiikm sin egeudom och sedan engngern mordbriiunare. r anligt'l'is hade iignren ingenting med
saken att görn, hnn blef blott nnderriittnd, ntt på
viss tid göra en promenad eller på aftonen gl• p•l
teatern , och när hnn sednn kom hem, fnnn hnn sin
bostad eller butik uppbrunnen. Vnr hnn riktigt
om sig, så a fliigsnnd e hnn pi\ förhand det dyrbarast e nf sin lösegendom. Hnndlncle det om mindre
belopp, si1 betnlnde förs iikringsbolng en vanligen hellre
iin ge sig in p•\ en dyrunr process, iifven om det
fnnns skiil till misstanke.
Chefen för Newyorks brandkår skjuter skulden
pii förs iikringsbolagen, som enligt bnns usikt ,-id
bevillningen nf hvnrje nssurnns skulle konstatera,
ntt den nssuremde egendomen \'erkligen hade det
nngifun värdet.
Han hnd e låtit en nf sinn tjiinstemiin hyra en
liigenhet och ntt för tusen dolln1'S försiikrn. clär befintligt bohag, bestående nf ett bord, tvt"1 stolar och
en kvnst. Dettn lyckades hos 49 bolag. Dessn
hnfvn emellertid svarat på dessa anklagelser och
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förld nrn t, nlt det \'ore omöjlig t at t i hvnr·j e enskildt
fall kontroll ern \'iirdet pit det försiikrade, iif1·en
skull e det 1·ara till fö ga nyUn, d:i j u sak ernn
kund e i fö n ·iig bol'!llyttas.
llunt rlii rm ed ii n mtt l'nrn, fnktum iir, alt sedan en liingre tid i stad en i'i ewyork förekommit i
medclt nl ett t usen elds1·:\dor, som 1·nrit anl agda .
Försiiltrin gsbolngens födust er kunn a också beriikill onlbrnndsauliiggnrna nöj n sig
nns i million er.
icke blott med mindre aflli rer, utnn haf\'n iif1·cn
hj iilpt grossörer och fnbt·iknnt er, so m hnft sto rn
Inger som 1·oro sdrsftld a .
Ungefiit· ett dussi11 nf band et s lednre och ll ern
försiikringsngeuler och tnx eringsm iin iiro inb lnnd nde
i processen och blif1·n ul an l\'if1·el striingt strnll'ade.
Be1·isen iiro sit f.~ ll n 11d e, ntt de samt och synn erligen bekiint.

Då den stora sockerfabriken
Arlöf brann.
Det var trettondagsafton - eller sön1896. Vid middagsliden föregiiende darr hade hvitbetsafverkninrren
fö r vintern afslutats och de därvid anstäTida
om kring 400 extra a~betarna entledigats. Sederm~ra hade icke något egentligt arbete ägt
rum inom fabriken , och ingen annan än nattvakten pä sina vanliga ronder passerat lokalerna. Vid 9-tiden på söndagsaftonen observ~rade emellertid denne, att rök framträngde
~ran den del af stora hufvudbyggnaden , som
~~~.rymde. rafiinaderiet, och i den · afdelning
daraf, dar sockertopparna stodo i sina formar
o:h afrunno. Alarm slogs, och då man för~okte tränga uppför trapporna för att komma
at eldhärden, drefs man tillbaka af den kväfvande rök, som redan fyllde våningarna .
Efter en kort stund slogo lågorna ut, och
elden spred sig hastigt öfver hela det kollossala byggnadskomplexet, hvars betydligaste
del upptogs af råsockerfabriken. från den
ena .våningen till den andra - inalles räknade
fabnken sex våningars höjd - hoppade Jäga rna , närda af den stora massa brännbart materiel, som fanns i fabriken. Snart var den
ofantliga byggnaden ett enda eldhaf, och fara
fanns för, att de närliggande mindre byggnaderna skulle angripas av elden.
. Hjälp frän Malmö eftertelefonerades, och
Vid half Il -tiden var Malmö brandkär med~örand~ lilla ängsprutan, på platsen oc'h börJade Sltt svära släckningsarbete. Emellertid
hade branden frän hufvudbyggnaden spritt
~age n den 5 januari -

sig till den i en särskild byggnad be.~ägna
elutionsfabriken där sockerkalk framstalldes
ur melassen , 'För att förebygga. explosion!
fann man sig nödsakad att från cisternerna t
denna byggnad urtappa en del sprit i kloaken
och en annan del på järnkärl, som rullades
undan. från denna byggnad, s?m sn~:t yar
tillspillogifven, gick elden öfver tt~l ett traskjul,
sammanbyggd! med det stora ra?ockermagasinet. Lyckligtsvis fanns i detta skjul en brandmur, vid hvilken man lyckades begrä.nsa elden
åt detta håll, så att råsockermagasmet, som
innehöll lager för flera millioner kronor, räddades. frän den brinnande elusionsfabriken
rann en brunn, bred flod af melass, sprit och
vatten ut öfver den frusna marken .
Kontorsbyggnaden och ett annat sockermagasin, bel ägna på den andra sidan hufvudbyggnaden, syntes till en början hotade, enär
vinden låg åt detta håll , och massor af gnis- ·
tor regnade ned öfver dem. Men vädret var
tämligen stilla, och en intensiv, fukti g dimma
hvilade öfver den storslagna brandscenen.
Dimman var så tät, att skenet från det ofantliga bål, som bildades af de brinnande byggnaderna, icke kunde på längre håll genomtränga densamma. Det berättas, att man äfven på tämligen nära belägna gårdar icke
varseblef eldskenet, men väl hörde braket, då
de tunga maskinerna störtade ned ge nom trossbottnarna, ängsprutans buller under arbetet
och sorlet af de vid släckningen sysselsatta
skarorna.
Branden fortfor hela natten och påföljande
dag, men ej förrän tisdags afton hade man
fullkoml igt släckt elden. Genom denna brand,
vartill orsaken förmodades halva fra mkallats
genom en söndrig elekt risk ledning! förstördes fullständigt råsockerfabriken , rafflll aderiet,
elusionsfab riken och bränneriet med däruti
befintliga maskiner, apparater och inventarier,
det under arbetet varande sockret och tillhörande råmaterial, äfvensom de år 1889 inom
hela fabriksområdet anlagda elektriska ljusledningarna samt telefonledningen . Byggnader, maskiner och lager voro förs äkrade i 18
olika brandförsäkringsbolag för till sammans
omk ring 2,404,000 krono r, men då styrelsen
oaktadt trängde bemödanden ej lyckats erhålla försäkring å ifrågavarande förem ål till
det belopp, hvartill de voro bokförda, gjorde
bolaget en förlust, som sedermera visade sig
uppgå till omkring en half million kronor.
(Aftonbladet.)
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äfven det af kommunalstämman upprättade
förslaget till indelning i brandorter underställas
k. bfhdes pröfning.
Befälsrätten vid brandstället bör alltid tillkomma brandfogde eller dennes vikarie. skogsvårdsstyrelsen anser äfven, att ersättning bör
utgå till dem som deltaga i eftersläckning och
vakthållning, sedan den egentliga eldfaran blifvit afvärjd.
~
Medel till ersättning och belöning bör
alltid utgå af skogsvärdsmedeL Styrelsen ifrågasätter, huruvida icke brandfogde bör utrustas
med rekvisitionsrätt för att i händelse af längvarigt släckningsarbete kunna proviantera manskapet utan afbrott i arbetet.
Beträiiande slutligen spörsmålet om behofvet af brandtorn med därmed förenad bevakning finner styrelsen, att denna fråga visserligen mä kunna öfverlämnas åt den enskilda företagsamheten, men i allt fall med sådant
stöd af lag, att vitsord tillerkännes förslagställaren till dyligt företag och att med detsamma
förenade kostnader skola fördelas efter den nytta
de föreslagna anordningarna beräknas kunna
medföra för intressenterna i företaget.

Fruktansvärd dynamitexplosion
i Baltimore.
På ett pråmfarlyg, som låg i Baltimares
hamn vid sidan af en engelsk ängare och
lastade med dynamit, inträffade häromdagen
en våldsam explosion. Båda fartygen förstördes. 43 man dödades och 50 skadades.
Knallen af explosionen hördes på ett afstånd af nära hundra engelska mil. Öfverbyggnaden på amerikanska flottans koltransportfartyg, Jason, slungades 700 fot från sin
plats. Tre man af fartygets besättning blefvo
därvid dödade och 24 skadades.
Dynamiten befann sig i en pråm, som
låg vid sidan af den engelska ängaren Alum
Chin och utgjorde sammanlagt 340 ton . Vid
explosionen ~; blefvo stora stycken af Alum
Chin .~astade 3 a 4 engelska mil genom luften . Afven en bogserängare, som låg i närheten af olycksplatsen, blef betydligt ramponerad därigenom att flera lådor dynamit, som
vid explosionen slungades upp i luften, föllo
ned på ångaren och exploderade. På detta
sätt dödades tre personer.
l Sporrows Point, flera engelska mil från
Baltim ore, inträffade på detta sätt en explosion i närheten af en skola, hvarvid flera barn
skadades.

Eldfarligheten hos masugnar.

skogseldarna.
Sl<ogsvårdsstyrelsen i Västernorrlands län
har för en tid sedan afgifvit_infordradt utlåtande
öfver norrländska skogsvårdskommitens betänkand e i hvad detsamma afser skogseld.
Kommitens förslag till lagbestämmelser
såväl till förekommande af eldsvåda i skog
som släckning af utbruten skogseld synes
värdi allt beaktande, och anser sig skogsvårdsstyrelsen särskild! böra framhålla vikten af
brandrote- och brandfogdeinstituten såsom
synnerligen betydelsefulla och behöfliga i skogstrakter af stor utsträckning.
Utöfver kommittens förslag vill skogsvärdsstyrelsen dock fram hålla vissa önskemål. Så
påpekas nödvändigheten af att för samma
brandrote utses en eller flera brandfogdar.
Dessa brandfogdar böra tillerkännas samma
hiign och vitsord som den, vilka utöfva allmän
befattning eller gå rättens ärenden, hvarför
styrelsen ifrågasätter, om ej deras val bör bekräftas af k. bfhde, som äfven borde utfärda
förordnande och meddela instruktion. Så bör
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Masugnar ha i allmänhet ansels höra till
de mindre eldfarl iga inrättningarna, hvarför
de fördenskull ofta inte ens brandförsäkrats
eller försäkrats till belopp understigande verkliga värdet. Likväl torde brandrisken inte vara
så obetydlig, hvilket framgär af en af bolaget
Skandias inspektör, Karl Thorngren, till bolaget inlämnad rapport rörande .~n brandskada
i Hammarby- Yxe masugn i Orebro län för
något är sedan, hvilken rapport slätt att läsa i
Ojailarhornet och är af följande lydelse:
' Anledningen till brandens uppkomst har
ej kunnat utredas. Man kan dock svårligen
gissa mer än på två möjligheter: antingen
gnistor från masugnen eller varmgäng i lager ;
och är min personliga öfvertygelse, att den
senare möjligheten är sannolikast. l hvilket
fall som helst började branden i blåsmaskinhuset, som var i en våning och större vind

Annonsera i
Svenk Brandkårs- Tidning!

34

SVENSK BRANDKÅRS-TIDNINO.

med ytterväggar af slaggsten, mellanbottnar
?Ch tak stolar af trä. Denna bygg nad inrymde
1 bottenvåninge n, so m hade trägo lf, förutom
en 4-cylindri •Y bläsmaskin äfven ett krossverk
för malm. "'A vinden var brukets upplag af
remmar, maskindelar. div. förrädsartik lar och
inventarier.
Under botter:vänin crens trägolf
!ägo 2 st. stäende turbiner fö; drifning af
bläsmask in och kross.
Blås maskinhuset förstördes så god! som
fullständigt. All träinred ning i golf, mellanbottnar och yttertak bra nn fullständigt upp.
Ytterväggarnas öfre partie r kulldrogas af de
nedrasande träkonstruktionerna, ned re parl ien
förstördes af vatten och eld, så att obetydligt är dugligt vid ett iständsättand e. Förrädet ä vinden förstördes fu ll stä nd icr t likasa
maskinerna å bottenväningen , h vilk~, sedan
golfvet och golfbjälkarna afbrunnit, ned rasade
i turbinkan alen . Turbinernas vertikala axlar
kröktes af värmen, och som turbi nern as pildrag ej kunda näs förrä n efter släckningen,
gingo tu rbi nerna tom ma och skakade sönder,
si\ att de vid besiktning befunnas omöjlig::~
att iständsätta. Vidare följde elden malmbanan, förstörde denna med vagnar och spel,
f~rtp l an t.ad es därifrän till plankgo lfven i malmbasen v1d upp sä ttnin gsmålet. Ytterligare skador ~oro: varmapparaten förstördes genom
pu ffn!ng, masungspipans yttervägg skadades
af varme och framförallt vatten vid malmbanans brand, och slutligen måste masugnen
ta ppas, nybeskicka s och omställas.
Branden som började vid tretiden pi\ middagen, upptäcktes tämligen omedelbart efter
utbrottet, dock ej förrän bläs maskinhuset var
nästan öfvertändt.
Släckningarbetet vidtog omedelbart och
~ ed kraft och måste på grund af god led~~ng samt tack va re tillgång på kraftigt brandforsvar anses vackert. Räddningsa rbetet koncentrerades del s på att hindra eldens spridning till angränsade byggnaders (rästuga och
rostugnshus) takkonstruktioner, dels på att
s.l.äcka el~en i malmbåsens golf, detta senare
for att hmdra malmen rasa ner och anställa
skada.
Den materiella förlusten å hyttkomplexen
torde uppgått till c:a 30,000 kronor hvaraf
>Skandia> (på grund af otillräcklig försäkring)
ersatte 25,000 kr. Härförutom tillkom skada
ä utvändiga elektriska belysnings- och kraftledningar m. m.
Hammarby masugn är bland de bättre,
med byggnader hufvudsakligen af sten samt
eldsäkert uppsättningsmäl (plåttak på järntakstolar). Inredning af trä i blåsmaskinhuset
örekommer på alla masugnar, jag inspekterat, likaså takstolar med underpaneler samt

banor för malm och kol af trä. Varmgång
i lager iir en ofta förekommande brandorsak,
hvaraf följ er, att en skada som denna kan
uppstä äfven i den bäst byggda masugnsanJäo·g ning. l detta fall medverka flera omständigheter till att skadan b! ef relativt lindrig,
såso m tidi g upptäckt och kraftigt brandförsvar. Hade det vidare funnits den minsta
träinrednin g vid masugnskransen, som ofta är
fallet, hade branden blifvit väsentligt mera
svårhandterlig och skadan sannolikt inemot
fördublad. D å hade t roligtvis äfven masugnens skötsel under branden mås t öfvergifvas,
hvarvid smältan stelnat i pipan , hvilket, som
det vid flera föregående tillfällen visat sig, förorsakar en synnerligen besvärlig och tidsödande proced urer med smältans bortmäjsling ~ .

Från brandkårernas verksamhet
under år 1912.
Söderhamn: Un der tu· 1912 nl rmn crndes
!JnUHlklu·en 2G gfmger , där nl' 5 gå nger l'ö t· cltlsvådn,
5 ganger för elds l•ltdetillbud , J O g:"tnger l'ö t· soteld,
5 g rtnger föt· öfning och en g img för spru t öfuing.
Oöleb01g. Utgifterna för bmndv iisendet uppginge und er fö rrn iu·et till kr . 200 , 15 7: 26.
llmndkftrens material , inv ent a ri er och t eleg raf äro
bokförda till kr. 278,868: 46 . llrandldr en alnrmerades l 80 gftnger, där af 22 g gr. för so t eld och
18 ggr på g rnnJ nf fn lsk t nlnt·m. 105 eldsv?tdetillbud, för hvilkn brnndskndeersättn in g ut betnlnts,
hn sliickts utnn att ·brnndkftr en t illk allat s. Fyra
g:"mger har hrnndkfu·en bit riidt vid eldsvf,dor utom
stncl cn.
Und er itr et liimnade bmndslmdeersiittniu gnr utgjorde: för fn st egond om kr . 50 ,499: Gl
och för lös egendom kr . 50,047: 64 eller 0,0 19
procent nf försäkringssumman .

Norrköping. Brandka ren hnr und er ar 1912
utryckt 78 gånger, diirnf 3G gftnger för soteld, och
nmhulnn svngnen h nr nnlitnts 309 gfmger, hvnrnf
för olyckshiindcl ser 52 gånger.
Linköping . 13rnndkftren nlnrmerndes 1912 innlles 1 ö g itngcr. l J O full giillde det eldsvådn
eller tillbud till sftdnn och 5 g:"mger vnr ot·snken
skorstenseld. Endnst tvii nn e gitnger hnr dock verklig eldsvitdn vnrit ntt b ek ämpa, nunnrs hn utryckningarn a enel ust giillt obetydligare t illbud.
Jönköping.

Brnndk:"u·en nlnrmerndes mtdcr iu•

1912 för eldsvådor och elds l'itdetillbud 22 gtlnger,
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Rnmt för· Rlt ot·Htcusc, ld '1 gfLugcr·. FnlHid: nlnnu hnr
ett gt"111g föroranlent utr·yc ltning.
l> cu slör8tr1 cld sviuln u lmrudl"i rcu had e uudcr
rlet gi~ttgttn iu·ut ntt hcl<iitttpn, vn r· rlet t so m finn es
re lt1tcrnd uti Sve usk llrnrullciu·a-Tidrriug u:r il, för
itt· 1912.
Ambulnnsvnguen hm· tll!d cr snmiiHI r1r varit
rek virernd 7·1 giurg~r, diirnf i- och för· olycks fall
15 gf1ngcr och vid sjii lfmord l grl ug.
Arrestk iirTnn hnr r·cltviremts nf polisett 189 ggr·
diirnf för· transport nf död n 9 gå uger· ( druuknndc
3 gilngel').
Af hrnn dmnn sknpct hnr vnkt vid tente.-l'öresliillningnr bestridits l 05 grlnger, snmt vid cirk usförestiillningnr 21 gittrger. Entlnst en gilng hnr·
brnndrnnnsknp et nnviints föt· tnwsport nf sj uk med
bit r.

Bnrndltitren hnr under det gilngun året endast
behöft göm uftgrn mindre inköp, sit hnr endast inköp ts 480 mtr· 65 mm . linneslnng friin Jon se red s
li'nbriker·, ett mindre pnr·ti skrufk opplin gnr frt1n
levernn tö r· hiir i stnden, ett hrnndsegcl, som dock
förfärd igats af braudlo"treus folk. Utbyte af tv it
hiista r hm· gjorts.
I stndeus olika riktningar hnr und er de senaste iu·en uppstiLlt fl ern större villnsamh iillen. Di\
brandk ftrens sl<yldigheter str·iicker· sig till dessn,
hnr hiimf blifvit en följd, att brnudki1rcns uppmiirksnmhet j iimviil rikt nts tit dessn hid l. SiL uppsattes
itr l Dl l tnl hrnndslc irp i Snnna, beliiget en fjiir·dedels mil friiii studens utkant i östlig r·iktning. Under iu· 1912 upp sattes t\'ll hrnndsköp, ett i Hofslätt
oc h ett i trörnsholm, det förstniimndn beliiget en hall'
mi l fr[l!t stadens utkant i Eydlig ril<tning. I dessa
saml dil len, hnr i likh et med de iildr·e sumhiill enu, Dunkehnll nr, ll ög:r Bergh em och 1\t·isti neberg plncet·uts
nppfonlringsvc rk . ell er hnndhnftsprutn. Alla dessa
uppriikn nde sn tnh iill en, utom l!ofsliilt o. Strömsholm,
h nr !"·nr si n histatiou pit 5 man (bistntion en i Dunkehailnr har l G mun), förmnu iubcriikuad. llistntionertll\ hn ringledning friiii respektive förm iin, och
fömriiunou hn siirsk ild tule[onförbindelsc med hrandstntiun . l nlla dcssn samh illl en lin nes jiimviil organi se md all miin brnutlstyrlm. l ett par nf dessn
Stlltlh li ll en har v11rit nödviindigt !tUn nuliiggn vattenhn sii nge•· löt· brnndldir·cns föt·stn vattenbehof.
Di1 brand chefen unsett dessn snmhiillen liunu
ej fu ll t tryggade, hur yttel'lig:u·c nuslng erh~tllits
t ill att under inn evnrnude trr uppsiittn yttcrhgnre
tvi't braudsk itp och nuliiggn udet nf ytterligare t1·i1
vnttenbnsiiu gm· och fyra brnndpostct• till två nf ofvnnuiimndn snmh iill cn.

Sänd in meddelande till
tidningen!

Anmärkningsvärda eldsvådor.
Södertälje.
l.iird ngeu den l mars k l. l l ,55 f. m.
ru ecldeludcs f>r tl!lefo u att elcl ut itruti t i Akti eIJolnget 1\ ero s fab rik skomplex och inom ö. ruinuter·
var brnndkllrcu p:i plotse u. 3 sl nn gledurn gnr utlades genast fr uu brandpost och med bitt·iidc nf
fnLrik eng cgun 3 s langl cdnin gn l', börjnde ge nost
sliic kningsnrb etct.
Eld eu, so rn börjat i l.ott ·m·tl uingeu dät· fnl.rik~tli o nen fur ti lh·erknin ? nf kemi sk
ren botrmll iir inrymd , utlu·öt så !.nst rgt, ntt nrbetarna ögonblicldige n mt1ste ru sa ut utnu ntt ltinn a
ftl sina ytterklii<lcr ell er iift·i"rt tillh öri glt eter med
sig.
I de mn ssor nf l.omull so m fan ns, del s oar·betnd oclt deb under ar·bete, fnnn eld en god ni<riug, sti att den furst k l. l ,30 e. m.. kund e nn scs
lt egriinsn<l oclt efte rslii cktringcn pti bii rjns, lt~·ilk e n
p:"1g ick till kl. G pit sii nla gen. Dowmull trll ett
\'li t•de nf 20,000 kr. fci rstiirtl es af eld och ,-a lten ,
iifvens;1

en

de l m:B k iu c r ocla in\·entarie l' ; byggnn·

Motorsprutan.''M.ERlT''
=5hkr.=

Lättskött och absolut tillförlitlig.
Driftkostnad c:a 25 öre pr timma.
Uppfordra r 600 lit. vatten per minut med en
25 met. vågrät, 20 met. lodrät sträle.
C:a 4 minuter för igångsättning.

A.-B. Fredr. Wagner.
Motorafdelningen.

" Göteborg.

Stockholm .

=m

Malmö.
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'if~NN~A~D~tpSJlAPSAFFÄJ\E~ $~~ .· .Specialaffär .f~r Jl.
E. ~•trom .t co.
. Brandmateriel.·
Guldmedalj Stockbolm 1897. HOgsti pris Gene 1901. Statsdlplom Berila 1901.
•
Jen diiremot obP.tydligt. Byggnaderna yoro försilkrnde fot· 3-!3,000 kr., mnskinet· och in1·entnri cr för
180,000 kr. Fabriken iit· den enda i sitt sing i
Sverige.

Hjärpen.
Den 3 febr. Yid 12 -tiden p:I nnlten utbröt eld
i jiin·iigshot ellct i Hjiirpen , ll\·ilket på ungefär 1 1/2
timme nedbrann till grunden. Uugefiir en k1·nrt
öfYCr tolf upptiirktcs ntt eld och r ök trängde ut
frft n stiid ersknn s rnm i nudrn våningen, diir eld
uppstått troligeu till följd nf ntt en lnmpn exploderat. i\Ian hade uiimligen strax förut hört en svng
konll diirift·ån .
iHed en rasande fnrt spred sig elden rundt \'ilningen och det 1·nr med knapp nöd de resande och
perso nal en lyckades riidda sig; en del n f dem måste
springn ut i blotta linne! i den 30 "rader stndm
kölden och åtskilliga s:igo sig nödsnk~de ntt hoppa
ut genom fönstret.
1\fven ittskilliga :uulra erhöllo brännskador
och gifvel\' is mänga iif1·en frostskndor pii gnmJ af
kölden. Pä grund nf den hastighet med ll\·ilken
elden spred sig kunde man ej tänka pft alt riidda
hotellet, utan måste inskriinka sirr till att riiddn
kringligg:uule hus, n:i got som iif1·en °)yckndes. Samhällets bmndkår \' nr strnx efter eldens utbrott på
platsen , alarmerad af fabrikens iinghvissln och telefonstationen.
Strax intill brandplatsen pågi ck dans på en
dnnsloknl och hiirifriln kom den första hjälpen.
Emellertid 1•nr Yattentillgången ytterst ditlig och
det vnr end as t tack vare de tvenne p:i stationen
befi~tlign lokomotiven som oupphörligt gick emellan
stahanen och pumpen som mnn erhöll 1•ntten nf.
Samtliga på hotellet hoendo fingo allt sitt lösöre uppbt·ändt, men genom ett fönster lyckades man
lyfta ut knssnskiipet i diskontbankens afdelningskontor, ln·ilket hefan!t sig i nedre ,-ilningen.
Hotellet 1·nr uppfördt i tre våningm· och kunde
räknas till ett af de bästa piL liinets landsbygd
och Ynr försäki·ndt för 40,000 kr. Dess viirde med
inv~ntnrier torde dock kunna siittns liigst till 70it 80,000 kronor.

Östersund.
Tisdagen den 28 januari kl. 8,15 f. m. nlurmernde( Östersunds brandkår från brandskitpet ii
Storgatan 43. Eld hnde utbrutit i en uthusiiingn
å Storgntnn 46 och vid brandkårens ankomst slogo
lågorna och röken ut genom väggen. Slangledningar utlades genast från brandpost och elden nogreps med tre st. strålat· från olika håll, men till

följd af den 32 gl'Rdors starka kylan försvärndes
sjiilf,·n sliickningsnrbetet betydligt, en del nf utlmsliingnn snmt itkdon förstördes, men efter 3 1Js
timmars energiskt arbete blef emellertid brandkåren
hen·o öh·er elden. Elden hade sannolikt uppkommit därigenom a tt nska utslagits i en soplåda nf trä,
som stod intill uthuslängnos ena vägg och upptäcktes först diir, Sedan eftersläckning pågått en stund.
kunde brandkåren återvända till stationen. Såväl
mnnsknp som redskap blef1•o fullständigt nedisade.

rröt'ounC\.sange\ägenb.e\et.
Sundsvalls brandkårsförning valde vid sitt årssammanträde den 23 februari följande styrel se för år
1913: A. Schmidt, ordf., E. E. formell, Carl Lagerström, J. V. LampeJl och V. Pettersson.

Notiser.
Vid Södra Sveriges Angpanneförenings

årsmöte :: den 29 dennes, därvid kon s:tl Aug.
Schmitz fungerade såsom ordförande, återvaldes de i
tur afgäende styrelseledamöterna direktör E. A. Gyllenberg och ingeniör C. Hultman samt nyvaldes fabrikör
Ernst Kruse efter fabrikör B. A. Borg, hvilken på grund
af hög ålder undanbedt sig återval. Till revisorer utsäges direktör H. M. Molin och öfveringeniör O.
Gavuzzi med direktör Axel Richter~och fabriksdirigent
A. friisch såsom suppleanter.
Till fabrikör Borg skulle aflätas en skrifvelse uttryckande föreningens tacksamhet för det stora intresse
han visat och det uppoffrande arbete han nedlagt för
föreningen under de 18 år, d. v. s. frän föreningens
bildande, han tillhört dess styrelse.
Sundsvalls ·~brandkårs sjuk- och begrafningskassa hade den l dennes sitt årssammanträde,
hvarvid styrelse för år 1913 valdes och utsågos härtill S. J. Magnusson, ordf., E. E. fromell, j. forsling, P.
A. Söderberg och A. Söderlund. Suppleanter blefvo:
Carl Larsson och A. K. Larsson. Revisorer blefvo:
J. O. Gren och Carl Lagerström med L Englund som
suppleant.
__
Medlemsant 15.
Kapitalbehållningen hade under året ökats med
kr. 456: 63.

